MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

23 NİSAN ÇOCUK ŞARKISI BESTE
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2020-2021
MUĞLA

AMAÇ:
 23 Nisan’ın ruhuna uygun şarkı üretimine katkı sağlamak,
 Çocuklara müziği sevdirmek, benimsetmek, bu tür müziğin gelecek kuşaklara
aktarılmasını sağlamak,
 Bestecileri doğru, uygun ve yeni eser örnekleri vermeye teşvik etmek,
 Bu yarışma ile çocukların müziğe ilgisini artırmak ve onları çocuk şarkıları repertuarı
ile tanıştırmak,
 Şarkı söyleme becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak,
 Genel anlamda sanat, özel anlamda müziğin insan yaşamındaki önemine dikkat
çekmek,
 Sanatın ve müziğin insan yaşamındaki onarıcı, yenileyici ve ileriye dönük amaçlar
oluşturmadaki etkilerine vurgu yaparak psikolojik gelişimlerini olumlu yönde
etkilemek,
 Öğrencilerin Danışman Öğretmenleri ile birlikte takım ruhunu kazanmalarına katkı
sağlamak,

KAPSAM:
Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi ve özel ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören
öğrencilerimizi yönelik “ 23 Nisan Beste Yarışması” uygulama esaslarını kapsar.

DAYANAK:





Milli Eğitim Temel Kanunu
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Müzik Dersi Öğretim Programı

GENEL ESASLAR:
1.
2.

Yarışmaya takım olarak (müzik grubu halinde) katılım sağlanabilir.
Takımlar ilgili İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü başkanlığında Müzik Öğretmeni,
Türk Dili ve Edebiyatı ve/veya Türkçe Öğretmeni, Bilişim Teknolojileri
Öğretmeni ve katılımcı öğrencilerden oluşur.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

İlçeler takımdaki öğretmen ve öğrenci sayılarını kendi imkânları doğrultusunda
belirleyeceklerdir.
İlçeler kendi elemelerini yaptıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İlçe birincilerini
göndereceklerdir.
Her ilçe yalnız bir eserle İl Finaline katılabilir.
Eserler İlçe isimleri ile adlandırılır. (Örnek: Bodrum 23 Nisan Şarkısı, … Yatağan
23 Nisan Şarkısı)
İlçelerimiz birinci olarak gönderecekleri eserin çocuk şarkısı formatında olmasına
dikkat edeceklerdir. (sanat müziği, halk müziği, pop müziği vb. formatta olmamasına
özenle dikkat edeceklerdir.)
Her ilçemiz katılacakları eserin söz ve müziğini kendileri icra edeceklerdir.
Eserin seslendirilmesi kesinlikle öğrenci ve/veya öğrenciler tarafından yapılacak olup
gerekli enstrüman icra desteğinde herhangi bir sınırlama yoktur.
Enstrüman icra edecek olan kişiler öğretmen ve öğrenciden oluşur.
Eserlerin değerlendirilmesinde enstrüman icra eden kişi sayısının fazlalığı ya da azlığı
dikkate alınmayacaktır.
Eserler en fazla 5 dakika olarak bestelenmelidir.
Eserler yerli ya da yabancı hiçbir eserle bariz benzerlik taşımamalı, özgün olmalıdır.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eserlerin seslendirilecek yayın, yer ve zamanını tayin etme,
kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yarışmada elde ettiği tüm eserleri, nota, CD ve benzeri
şekilde çoğaltma, eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve kullanma hakkına
sahiptir.
İlçeler, yarışmaya gönderdiği eserlerini, yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve
hiçbir şekilde yayınlayamaz. Yayınladığı veya yayınlattığı takdirde eser yarışma dışı
bırakılır.
Yarışmada ödüle layık görülen eserler, ikinci bir denetime gerek olmadan İl Milli
Eğitim Müdürlüğü yayın ve sosyal medya hesaplarında kullanılabilir.
Besteciler; eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden
ilham almadıklarını, eseri bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya
göndermediklerini taahhüt ederler.
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecekleri eserleri
mp3, mp4, google drive ya da flash bellek ile teslim edeceklerdir.

ESERDE ARANAN ÖZELLİKLER:
a.

Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. Eserlerde, Türkçe dil kurallarına uygun
biçimde kullanılmalıdır.

b.

Eserlerin sözleri, insan onuruna aykırı olmamalı, siyasal içerik taşımamalı, ulusal
birliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı, sanat değerinden yoksun
olmamalıdır.

c.

Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir kurum
veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, cd, dvd, mp3 vb. hiçbir üründe yer almamış
ve özel/resmi hiçbir radyo ve TV yayın kuruluşunda daha önce yayınlanmamış
olmalıdır.

d.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dünya Barışı, Çocuk Sevgisi, Atatürk
ve Çocuk gibi temaları içermelidir.

e.

Genel esaslar ve bu bölümde belirtilen kurallara uygun olmayan tüm eserler
değerlendirme dışı bırakılır.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:
1.
2.
3.
4.

Ezgi Ve Söz Uyumu (Prozodi)
Belirlenen Temalara Uygunluk
Türkçenin Doğru ve Güzel Kullanımı
Eserin Yorumlanması

: 50 Puan
: 30 Puan
: 10 Puan
: 10Puan

SEÇİCİ KURUL:
1.

2.
3.
4.

5.

23 Nisan Beste yarışması İl Milli Eğitim Müdürlüğünce alanında uzman öğretmenler
(Müzik, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri) arasından oluşturulacak “Seçici Kurul”
tarafından değerlendirilir.
Yarışmacının puanını, seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik
ortalamasıyla oluşur.
Jürinin, eserleri hiçbir dereceye layık görmeme hakkı mahfuzdur.
Puanlarda eşitlik olması halinde, sadece puan eşitliği olan eserlerin ezgi ve söz
uyumunda (Prozodi) aldıkları puanlar incelenir. Prozodi alanında daha yüksek puan
alan eser derecelendirmede öne geçer. Zira bir şarkının başarısını belirleyen en önemli
faktör prozodisindeki başarıdır. Prozodisi iyi olan şarkı akılda kalır, çabuk öğrenilir ve
çok sevilir.
Şartnameye uygun olmayan eserler değerlendirme dışı bırakılır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
1.
2.
3.

Yarışmanın duyurulması
Eserlerin Müdürlüğümüz adresine son teslim tarihi
Yarışmada dereceye giren eserlerin açıklanması

: 08 NİSAN 2021
: 19 NİSAN 2021
: 22 NİSAN 2021

ÖDÜLLENDİRME:
1. Olan Takıma

: 1500 TL

2. Olan Takıma

: 1000 TL

3. Olan Takıma

: 750 TL para ödülü verilecektir.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

